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การพฒันาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและภาคเีครือขาย

ในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (KM-HIA)
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กระบวนการตัดสินคุณคาของนโยบาย 
แผนงาน   หรือโครงการ โดยพิจารณา

ที่ ผ ลกระทบและการกระจายของ

ผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพ

ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร 
กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ในการ

ประเมินหลายชนิดรวมกัน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (HIA)

ที่มา (WHO , 1999)



1. ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพ

2. ผลกระทบตอสุขภาพมนุษยจําเปนตองไดรับการดูแล  โดยสาธารณะ/
ภาครัฐ อยางทันทวงที

3. การปองกันมีประสิทธิผลดีกวาการรักษาหรือฟนฟู

4. ผลลัพธทั้งทางสิ่งแวดลอม สังคม และสขุภาพสามารถแกไขใหดี ขึ้นได

5. วิธีการ HIA สามารถผนวกรวมไวกับ EIA

6. การรวมประเด็นทางสุขภาพเขาไวในการพิจารณาอยางเปนระบบจะชวยเสริม
ความแมนยําและความชอบธรรมของการตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ 
ในภายหลัง

ทําไมตองทําทําไมตองทํา  HIAHIA ??



จุดมงหมายของการทําจุดมงหมายของการทํา  HIA HIA 
• กระตุนใหเห็นถึงคุณคาหรือความสําคัญของสุขภาพ

• นําเสนอขอมูลหลักฐาน อยางเปนระบบ และนาเชื่อถือ 

• เสนอทางเลือกและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

• ระดมศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน

• สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใส และ
ความพรอมรับผิดในกระบวนการตัดสินใจ

• การคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ



เมือ่ไรที่ควรทําเมือ่ไรที่ควรทํา  HIA HIA 
• ไดรับผลกระทบทางสุขภาพ (ภาวะคุกคามสุขภาพ) จากการ
ดําเนินนโยบาย/โครงการที่มีอยูแลว

• เกรงวาจะไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากขอเสนอนโยบาย/
โครงการ

• ขาดการจัดการขอมูลหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจ

• ขอเสนอหรือการดําเนินการในการสรางเสริมสุขภาพยังไมไดรับ
ความสนใจ หรือใหการสนับสนุน

• ทราบชองทางในการเขาถึงกระบวนการตัดสนิใจ



ใครเปนผูทํา HIA ?

 หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับชาติ

 หรือนานาชาติ

หนวยงานภาครัฐ (สวนกลาง  ภูมิภาค ทองถิ่น)

หนวยงานสาธารณสุข  (สวนกลาง  ภูมิภาค ทองถิ่น)

หนวยงานดานวางแผน (สวนกลาง  ภูมิภาค ทองถิ่น)

ภาคธรุกิจเอกชน ชุมชน



- เครือ่งมอืทางสังคม   เชน การใชแบบสอบถาม สัมภาษณ 

จัดประชุมกลุมยอย เวทีประชาคม  การสํารวจความพึงพอใจ

- เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร เชน การศึกษาและวิเคราะหถึง

ตนทุน-กําไร (Cost-benefit analysis)

- เครื่องมอืทางวิทยาศาสตร เชน การวัดคุณภาพของดิน น้ํา 

อากาศ ที่สามารถขอขอมลูไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

- เครือ่งมอืทางการแพทย เชน การตรวจรางกาย/จิตใจ 

- เครื่องมอืทางระบาดวิทยา เชน Epidemiology model หรอื 

DALYs model

เครือ่งมือในการทําเครือ่งมือในการทํา  HIA HIA 



ผูประเมินตองตอบคําถามประเด็นเหลานี้ไดผูประเมินตองตอบคําถามประเด็นเหลานี้ได
ผลกระทบตอสุขภาพ

ประเด็น

กลุมผูมี

สวนได

สวนเสีย เชิงบวก เชิงลบ

ขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย

มาตรการ

ปองกนัและ

ลดผลกระทบ



  
HIAHIA



การกลั่นกรอง
(Screening)

พิจารณาวาจําเปนตองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

หรือไม

การกําหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping)

ระบุประเด็นสุขภาพ เครื่องมือประเมินผลกระทบ  
รวมทั้งระบุผูมีสวนไดสวนเสีย

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
(Appraisal)

ใชเครื่องมือทางสุขภาพ ทางวิทยาศาสตร สังคม 
เศรษฐศาสตร

การจัดทําขอเสนอแนะ
Report/Recommendation

- นําขอมูลมาเสนอในเวทีผูมีสวนไดสวนเสีย
- จัดทําขอเสนอแนะตอผูมีอํานาจตัดสินใจ

การติดตามประเมินผล
(Monitoring /Evaluation)

- คณะกรรมการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ



1.1.  การกลั่นกรองการกลั่นกรอง  ((ScreeningScreening))

1.การกลั่นกรองขอเสนอนโยบาย แผนงานหรือโครงการ มีความจําเปนหรือมีความ
เหมาะสมที่จะทําการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

2.พิจารณาโอกาส ความเปนไปได และความเหมาะสมที่จะทําการประเมนิผล
กระทบตอสุขภาพ

3.ใหเกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายหรอืการตัดสินใจในการดาํเนินโครงการนั้น 

4.ควรระบุถึงขนาดและรูปแบบของการประเมนิผลกระทบตอสุขภาพเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู 



2. การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

1.ถาขอสรุปที่ไดจากกระบวนการตัดสินใจในขั้นตอนการกลั่นกรองตัดสินใจวา นโยบาย
 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมีความจําเปนที่จะตองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

2. การกําหนดขอบเขตหรือประเด็นตางๆในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพตามขอมูล
หลักฐาน และขอหวงใยของผูที่มีสวนเกี่ยวของ

3. กําหนดแนวทาง วิธีการในการประเมินผลกระทบดานตางๆ

4. การแบงความรับผิดชอบในการประเมิน เชน กลุมประชากร พื้นที่ ระยะเวลา 
ผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน



3.3.  ประเมินผลกระทบประเมินผลกระทบ  ((AppraisalAppraisal))

1.  วิเคราะหนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

2. ศึกษาเกี่ยวกับประชากรที่ไดรับผลกระทบ
3. บงชี้ลักษณะของผลกระทบตอสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น เชน 

ผลกระทบทางชีวภาพ กายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ

4. รายงานถึงผลกระทบตอสุขภาพ  และขอเสนอแนะในการ   
จดัการกับผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ

วัตถุประสงค 



วิธีประเมนิผลกระทบวิธีประเมนิผลกระทบ

1.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูจากหนวยงานที่  เกี่ยวของ 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับประชากร สิ่งแวดลอม และ  สถิติสาธารณสุข

2. สัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากผูมีสวนไดสวนเสียโดยการมีสวนรวม

3.สังเกตและเก็บขอมูลในพื้นที่ดานกายภาพ ชีวภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม

4. จัดทําแผนที่โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
5. ทบทวนขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ



1. เปนขั้นตอนการวิเคราะห สังเคราะหสรุปผลจากขั้นตอนการประเมินผล

กระทบตอสุขภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2. ทบทวนรางรายงานซึ่งเปนขั้นตอนที่มีสวนรวมชวยสงเสริมการผลักดันเชิง

นโยบายได  

3. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเขามาพิจารณาและนําเสนอ

ขอคิดเห็นตอรางรายงานอันจะมีผลตอการยอมรับรวมกัน 

4.  เปดใหมีกระบวนการเรียนรูและสรางความตระหนักรวมกัน

4. การจัดทํารายงานและขอเสนอแนะ

(Report/Recommendation)



55..  การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล  ((Monitoring/EvaluationMonitoring/Evaluation))

1. ตรวจสอบความถูกตองการคาดคะเนผลกระทบ   

2. ประเมนิประสิทธิผลและการดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ  

4. ระบุมาตรการลดผลกระทบเพิ่มเติมถาจําเปน

3. ระบุผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตั้งแตในระยะเวลาแรก 



การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน

• เสนอใหมีการทําHIA (ตามมาตรา11แหงพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ)

• กําหนดประเดน็การทํา HIA

• ประเมินผลกระทบตอสุขภาพโดยเครื่องมอืการวิจัยของชมุชน

• ทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

• ผลักดันการตัดสินใจ

• ตดิตามและประเมินผลเชิงนโยบาย



การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ

นโยบายสาธารณะ (Healthy Public Policy) หมายถึง หมายถึง การ

ตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่ไมสงผลกระทบทางลบตอสุขภาพของคนใน
สังคม หรือคํานึงถึงสุขภาพประกอบ 

ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดีลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดี

••มีความถูกตองเปนธรรมมีความถูกตองเปนธรรม

••มีการวิจัยนโยบายมีการวิจัยนโยบาย

••มีกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมมีกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม



นโยบายสาธารณะที่ดีนโยบายสาธารณะที่ดี

ประกอบดวย  5 ขั้นตอน
- ขอมูลที่สมบูรณ (อาจไดจากการทํา HIA)
- การกระทําที่รวมมือกัน

- มีเปาประสงคเฉพาะ

- มีความรวมมือในระดับโลก ระดับประเทศและระดับทองถิ่น
- เปนที่ตองการหรือเปนประโยชนตอประชาชน



สรุปแนวคิดในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

(1)(1)  บุคลากรบุคลากร//แกนนําแกนนํา//องคกรองคกร

••  อาสาสมัครอาสาสมัคร//เครือขายฯเครือขายฯ

••  กลุมกลุม//องคกรทางสงัคมองคกรทางสงัคม  
••  อปทอปท.(.(อบจอบจ././เทศบาลเทศบาล//อบตอบต.).)

••  หนวยงานภาครัฐหนวยงานภาครัฐ//การเมืองการเมือง

การสนับสนุนการสนับสนุน//โครงการตางๆโครงการตางๆ

สรางการมีสวนรวม

การแลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาศกัยภาพ

(2)(2)การพัฒนากระบวนการการพัฒนากระบวนการHIA HIA 

(3)(3)สรางการมีสวนรวมสรางการมีสวนรวม

(4)(4)การพัฒนาการพัฒนา  HPP HPP ผานกระบวนการประชาผานกระบวนการประชา

สังคมสังคม++เมืองนาอยูเมืองนาอยู++แผนแมบทชุมชนแผนแมบทชุมชน  ++แผนที่ยุทธแผนที่ยุทธ

ศาสตรศาสตร

พัฒนาประเด็นรวม

การพึ่งตนเอง (6)ขยายผล

การสนับสนุนทางนโยบายการสนับสนุนทางนโยบาย

การตัดสินใจรวม

ของพื้นที่

การสรุปบทเรียน

การสรางกิจกรรม

สรางกระบวนการ

เรียนรูผานการ

ปฏิบัติจริง

การสรางเครือขายทางสังคม
การสื่อสารสาธารณะ

การฝกอบรม/ทักษะ

(5)สรางนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพ



กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

Tel: 0 2590 4190 Fax: 0 2590 4356
http:// www.san.anamai.moph.go.th
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